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Da norske urologer våknet……

➢ Bekymrede pasienter

➢ Bekymret befolkning

➢ Bekymret helseminister

Innvendingene:
• Diskutabel relevans

• Sammenlignbare data?

• Anvendelse og tolkning av data

• Ukritisk formidling av resultater i 
media

• Men særlig; basert på ”gamle” 
operasjonsdata uten 
oppfølging av onkologisk 
resultat, sparsom 
risikostratifisering og ingen 
kvalitetssikring av patologi

VG 17.des 2013





Ufri kirurgisk margin ved Prostatectomi

Kilde: Kreftregisteret publisert 2013

Ufri kirurgisk margin

= Påvist kreft i snittflaten

– Fortsatt kreft igjen?

– Øker risiko for tilleggsstråling

• Avhenger av 

– kirurgisk kvalitet

– svulstens utbredelse

– kirurgisk tilnærming

– seleksjon av pasienter

– patologs vurdering av Margin 
og ikke minst T-stadium

Prostata med kapselgjennombrud

og tusjet overflate



”Intet er så rørende som onkologens tiltro til 
patologens evne til å telle…”

• Pasientens risiko og behandlingsvalg 
baserer seg på patologens vurdering

• Patologi er en subjektive vurdering, men 
oppfattes ofte som ”message from God..”

• Pga ”Mester-svenn læring” og lokal 
consensus vil det være systematiske 
forskjeller mellom avdelinger…

• ..også for T-stadium og margin?
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Konsekvenser av oppslaget

• Øket fokus på resultater

• Øket engasjement blant 
urologer

• Fokus på egnet 
kvalitetsparameter 

• Oppdatering og innføring 
av nasjonal mal for 
patologibeskrivelse

• Endring av klinisk 
praksis?

• Mer sentralisering

Aftenposten 21.nov 2014



Ufri margin ved Prostatectomi
Suksess?? 

Rapport 2021

Rapport 2014



Utvikling i ufri marginer nasjonalt

Men; Gjøres det nå for lite nervesparende kirurgi?



Gleason samsvar og T-stadium

Men; - Hvilket resultat er mulig?

-Hva er riktig nivå?

-Hva betyr det klinisk?



Kvalitetsmål

• Selvmotsigende å tallfeste mål for kvalitetsregister?

– Pr.def etterlevelse av retningslinjer

• Resultat og Prosess-indikatorer

– Resultater kan ta tid å måle

– Prosessindikatorer favner ofte ikke kompleksiteten

– Konsekvenser av behandling må veies mot gevinst

• Krevende å sette spesifikke kvalitetsmål

– Ingen internasjonal standard

– Betydelige seleksjonsutfordringer

– Fare for uhensiktsmessig tilpasning og mistolkning 

• Basis for Kvalitetsindikatorer i Prostatakreftregisteret

– Etablert kunnskap og publiserte studier

– Internasjonal og nasjonal praksis

– Pragmatiske og motiverende



Utvikling Kvalitetsmål 2016-2021



Erfaring fra prostatakreftregisteret
• Sakte aksept for kvalitetsparametere

• Rapporten stimulerer til faglig diskusjon  

– Forutsetninger for Resultatene

– Hva er Riktig kvalitetsmål?

– Nye kvalitetsindikatorer (utvikling)

• Forankring i fagrådet er vesentlig

• Sykehusenes resultater varierer

• Publisering av data på sykehus nivå gir

– nasjonal referanse for Benchmarking

– interesse blant ledere og fagfolk

– informasjonskilde for media og pasienter

– utfordringer ift formidling utad.

– mer innsats på innrapportering



Veien videre

• Lette innrapportering av data gjennom 
uttrekk fra kildesystemer (≠doubble
entry)

• Fast kobling mot andre datakilder

• Lette tilgang til rapporterte data

– Praktiske it-løsninger

– Økonomisk

– Konsesjonsmessig

• Samtidige (real time) data og resultater

• Resultater på sikt:

– Overlevelse 

– Bivirkninger

– Livskvalitet (PROM)

Målsetning SiV HF:
”Vi skal slippe å bli kjent

med våre resultater

gjennom dagspressen” 



Erik Skaaheim Haug

• Overlege dr med, urologisk seksjon, 
Sykehuset i Vestfold HF, 

• Forsker i deltid, Institutt for 
Kreftgenetikk og informatikk, OUS

• Forskning på prostata og blærekreft

• Leder av fagrådet for Nasjonalt 
kvalitetsregister for prostatakreft

• Leder Norsk Urologisk Cancergruppe

• Leder Hdirs Handlingsprogramgruppe 
for blære- og urotelkreft (NUCG Blære)

• Ingen interessekonflikter


